
Mine oma mugavustsoonist välja! 

 

Elus seisame pidevalt silmitsi olukordadega, kus peame midagi muutma või isegi lihtsalt midagi 

ebaharilikku ja uut tegema, kuid hirm tundmatu ees segab meid sageli tegutseda. Meie sisemine hääl 

hakkab meid veenma, et kõik pole nii hull, ja kes teab, mis see muudatus toob meile, kui hakkame oma 

elu muutma. 

Kas olite kunagi märganud, kui keeruline on inimeste jaoks oma harjumustest loobuda? Paljud kardavad 

oma elu muuta ning  koguaeg ütlevad, et näiteks neile ei meeldi tööd tegema, aga nii kui nii jätkavad 

töötama samas ettevõttes. Kõike seda võiks nimetada nii – kartus oma mugavustsoonist välja minna. 

Ameerika kirjanik Neale Walsch kunagi ütles, et elu algab teie mugavustsooni lõpust, ning mina olen 

selle väitega täiesti nõus. Mugavustsoonis viibimine on psühholoogiline seisund, mis on põhjendatud 

stabiilsuse- ja kindlustunnega. Mugavustsoonis tunneb inimene end turvaliselt ja lõõgastunult. Kahjuks, 

inimestel, kes on teatud rutiiniga harjunud, on oma mugavustsoonist väljumine väga keeruline. 

Igasugused muutused ühiskonnas, tööl või kodus on neile võõrad. Nad ei taha midagi muuta, sest aja 

jooksul on nad muutunud oma harjumuste pantvangideks. Kuid mõned nendest tegelikult ei ole oma 

eluga rahul. Ning siis seisavad nad valiku ees – kas minna oma mugavustsoonist välja või jääda kõike 

nii nagu on? Iga päev esitavad endale küsimust - kas valida midagi tuttavat või proovida midagi uut ja 

keerulist? Kui teevad tavalist ohutu valikut, siis on selge, et tunnevad end normaalselt, kuid ei õpi 

midagi uut enda või ümbritseva maailma kohta. Inimesed, kes ikkagi otsustavad proovida keerulist 

varianti on nii kui nii võitjad. Nad võivad siiski kaotust kandma, aga isegi see ebaõnnestumine muudab 

neid natuke paremaks. 

Aga kui mugavustsoonis vibimine on nii meeldiv, miks siis sellest välja pääseda? Kui inimene viibib 

pikka aega mugavustsoonis ega ei pinguta sellest tsoonist lahkuda ja selle piirid laiendada, siis tema 

areng peatub. Pidevaks arenguks peame andma endale väikese stressilaengu, seadma uued ülesanded 

või võtma vastu väljakutseid väliskeskkonnast. Oma mugavustsoonist väljumise kõige olulisem 

tingimus on mõistmine. Mõistmine, et oleme saanud oma harjumuste pantvangideks. 

Mugavustsooni ja tugeva stressitsooni vahel asub kasvutsoon. Just seal toimub maksimaalne areng ja 

tootlikkuse kasv. Selleks, et oma mugavustsoonist välja minna on vaja koguaeg harjutada. Mida 

sagedamini inimene harjutab, seda kiiremini lahkub ta oma “mugavustsoonist” ja siseneb 

“kasvutsooni”. Joonistage enda jaoks skeemi, et mõista, mis saab teie kasvutsooniks. Sisemises ringis 

kirjutage teile tuttavad tegevused: tööülesanded, kõndimine, majapidamistööd, koolitused. Uued 

tegevused, mida te pole veel proovinud, kuid tahaksite katsuda pange kasvutsooni sisse. Need on teile 

huvitavad, nõuavad rakendamist ja võivad tuua uusi teadmisi. Pange stressitsoonis kirja toimingud, 

milleks te pole veel psühholoogiliselt valmis. Näiteks, esinemine puubliku ees, pikkad reisid üksinda 



jne. Teie skeemist saab lähituleviku tegevuskava. Pärast plaani koostamist saate jätkata tegevust 

"kasvutsooni" piirkonnast. 

Skeemi näide: 
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Regulaarselt pingutades, sisenedes “kasvutsooni” ja tagasi “mugavustsooni”, aitame venitada oma 

“mugavustsooni”, mis tähendab, et muutume paindlikumaks ja avatumaks väliskeskkonna uutele 

väljakutsetele. Aegamööda saab kasvutsoonist jälle mugavustsoon ning siis saaks end edasi areneda. 

Samuti märkate, kui lihtne on järgmisel korral uutest raskustest üle saada. Ehk siis proovige julgesti 

ning minge oma mugavustsoonist välja! 

 


